The Good Growth Plan

Do 2020 roku

zobowiązujemy się podnieść
efektywność produkcji rolnej,
zwiększyć bioróżnorodność
i poprawić jakość życia ludzi
mieszkających na wsiach.
Efekty naszej pracy będziemy
mierzyć i regularnie ogłaszać.

Jedna planeta.
Sześć zobowiązań.

Wyzwania
Wyżywienie rosnącej populacji świata będzie w przyszłości
ogromnym wyzwaniem. Postępująca urbanizacja i erozja gleby sprawiają,
że obszar ziemi uprawnej nieustannie się kurczy. Maleją również globalne
zasoby wody, a społeczności wiejskie w wielu miejscach na świecie
nadal zmagają się z ubóstwem.

Zwiększyć
wydajność
upraw przy
mniejszym
wykorzystaniu
zasobów

Chronić
środowisko
naturalne

Podnieść jakość
życia ludzi
mieszkających
na wsiach

Populacja naszej
planety codziennie
powiększa się
o 200 tysięcy ludzi

Co sekundę ubywa
pole uprawne
wielkości boiska
do piłki nożnej

Dla 2,5 mld ludzi
na świecie rolnictwo
jest podstawowym
źródłem utrzymania

W 2050 roku świat
będzie musiał
wyżywić dodatkowo
2 miliardy ludzi

Każdego roku tracimy
na świecie 7,3 mln
hektarów lasów

Do 2050 roku cztery
miliardy ludzi będą
zamieszkiwać kraje
dotknięte brakiem
wody

Zużywamy zasoby
naturalne o 50 proc.
szybciej, niż nasza
planeta może
je odnowić

180 000 osób
dziennie opuszcza
wieś i przeprowadza
się do miast
Ponad trzy czwarte
najuboższych
ludzi na świecie
zamieszkuje tereny
wiejskie

Jedna planeta. Sześć zobowiązań.

The Good Growth Plan to sześć
konkretnych zobowiązań.
Chcemy je zrealizować do 2020 roku.

Zwiększyć
wydajność upraw

Ratować ziemię
uprawną

Wspomagać
bioróżnorodność

Podnieść średnią wydajność
największych światowych upraw
o 20%, nie zwiększając zużycia
wody, gleby i innych zasobów

Poprawić urodzajność
10 milionów hektarów ziemi
uprawnej będącej
na krawędzi degradacji

Zwiększyć bioróżnorodność
5 milionów hektarów
ziemi uprawnej

Wspierać małe
gospodarstwa

Promować
bezpieczeństwo

Dbać o każdego
pracownika

Dotrzeć do 20 milionów
małych gospodarstw
i umożliwić im podniesienie
wydajności o 50%

Przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa
pracy 20 milionów osób zatrudnionych
w rolnictwie, szczególnie w krajach
rozwijających się

Dążyć do zapewniania
uczciwych warunków pracy
na każdym etapie
łańcucha dostaw

Przygotowani na wyzwania przyszłości
Syngenta jest doskonale przygotowana, aby odpowiedzieć na wyzwania
przyszłości. Tworzymy rozwiązania idealnie dopasowane dla konkretnych
regionów i rodzajów upraw. Myśląc jak rolnicy zapewniamy innowacyjne
technologie, które pozwalają zwiększać wydajność upraw przy mniejszym
wykorzystaniu cennych zasobów, takich jak woda, gleba i energia.

1,4

Zatrudniamy
na świecie ponad

mld dol.

inwestujemy rocznie

27 tys.

w badania pracowników
i rozwój Edukujemy
rolników

promując racjonalne
i bezpieczne stosowanie
środków ochrony
roślin

Dowiedz się więcej www.goodgrowthplan.com

5 tys.
pracowników

Syngenta zajmuje się
badaniami i rozwojem

Korzystamy

z najnowszych
osiągnięć nauki,
by produkcja rolna była
bardziej wydajna
i zrównoważona

